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Sammendrag: 

Lillehammer kommune ble rammet av flom i flere av de bynære vassdragene i 2014. Med 

bakgrunn i denne hendelsen ble det november 2014 opprettet et prosjekt for å koordinere og 

følge opp tiltak. Rådmannen mener at det må gjennomføres flere forebyggende tiltak mot 

flom i Lillehammer. I tillegg må oppmerksomheten omkring flom styrkes. Rådmannen 

mener det er behov for at prosjektet som ble opprettet i 2014 videreføres ut 2015 og at det 

utarbeides tiltaksplaner for de bynære vassdragene. 

 

Bakgrunn: 

Lillehammer kommune har de siste årene vært utsatt for hendelser med skadeflom i mindre 

vassdrag, senest flom i juli 2014 i de bynære vassdragene på østsiden av Mjøsa. Lillehammer 

kommune har igangsatt et prosjekt for å avklare og koordinere tiltak for å motvirke og 

forebygge flom, samt istandsetting etter flom i 2014.  

  

Fakta: 

Formannskapet har i møte den 19.08.2014 og 20.01.2015 blitt orientert om status og arbeidet 

med flom. 

 

Arbeidet med opprydning og istandsetting etter flommen i 2014 har pågått utover høsten og 

fortsatt gjenstår enkelte tiltak. I tillegg har det blitt utført tiltak av Statens vegvesen, 

Jernbaneverket og private grunneiere, boligeiere og eiere av annen infrastruktur.  

Selv om det er foretatt opprydning og gjennomført enkelte forebyggende tiltak gjenstår det 

mye arbeid knyttet til kartlegging, utredninger og gjennomføring av tiltak for en bedre 

sikring av de bynære vassdragene mot flom. 

 

Kommunen har høsten 2014 gjennomført kartlegging av skader og problempunkter i de 

bynære vassdragene Bæla, Lundebekken, Skurva, Åretta og Askjellrudbekken (se Vedlegg 

1). Langs disse vassdragene oppstod det betydelige skader på boliger, eiendom og 

infrastruktur. Kartleggingen viser at det er mange utfordringer langs vassdragene i form av 

bebyggelse og tiltak utført tett inntil bekker, kulverter med begrenset kapasitet. Et fellestrekk 

i de bynære vassdragene er utfordringer med erosjon og massetransport. Masser som 

transporteres med vassdragene under flom fører til at erosjon forplanter seg nedover 



vassdragene og at masser avlagres på steder hvor de fører til gjentetting av kulverter og 

bekkeløp slik at vannet tar nye veger. 

 

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) har bistått kommunen i forbindelse med 

flommen i 2014 og har deltatt på befaringer både i forbindelse med opprydning og i 

forbindelse med vurderinger av forebyggende tiltak. Med bakgrunn i flommen i 2014 har 

NVE utarbeidet en flomfrekvensanalyse for flere av de bynære vassdragene. 

Flomfrekvensanalysen viser hvilke vannføringer som vil være aktuelle ved ulike 

gjentakelsesintervaller, slik som 10, 50, 100 og 200-årsflom. I arealplanleggingen og 

byggesaker skal generelt 200-årsflom legges til grunn for dimensjonering og vurderinger av 

sikkerhet mot flom. For å ta høyde for klimaendringer skal det nå også legges til en 

klimafaktor på 20 % når det gjelder tallene for vannføring ved 200-årsflom. 

 

For å kunne håndtere utfordringer etter flommen ble det i november 2014 administrativt 

opprettet et midlertidig prosjekt for å koordinere og følge opp tiltak. Gjennom 

budsjettbehandlingen i kommunestyret 11.12.2014 er prosjektet også politisk forankret. 

Prosjektet, med prosjektleder i 100% stilling, har i utgangspunktet en varighet på 6 måneder 

til og med april 2015. Prosjektet har hatt som formål å avklare og koordinere tiltak for å 

motvirke og forebygge flom, samt istandsetting etter flom 2014. Målet med prosjektet har 

videre vært å avklare og ivareta kommunens helhetlige ansvar gjennom koordinering internt 

mellom ulike tjenesteområder og eksternt mellom private og andre offentlige aktører. 

Prosjektet omfatter i hovedsak de bynære vassdragene Åretta, Skurva og Bæla med 

tilhørende sidebekker. Se Vedlegg 3 for oppdrag, mål, mandat og organisering. 

 

Vurdering: 

Klimaprognosene tilsier at flom som følge av ekstremnedbør vil kunne inntreffe oftere de 

kommende årene. Utbygginger og inngrep i nedbørfeltene som bidrar til å forsterke effektene 

av ekstrem nedbør i form av raskere avrenning til vassdragene. Tallene for 200-årsflom + 20 

% som fremkommer av flomfrekvensanalysene for de bynære vassdragene, viser at 

vassdragene, infrastruktur og bebyggelse i liten grad er rustet til å tåle de vannføringene som 

kan være aktuelle i forbindelse med større flommer. For å sette dette i perspektiv har NVE 

beregnet flommen i 2014 til å ha vært i størrelsesorden 40-50-årsflom i Bæla- og 

Årettavassdraget. 

 

Med bakgrunn i flomfrekvensanalysene, episoder med ekstremnedbør flere steder på 

Østlandet de siste somrene og at vassdragene i liten grad er dimensjonert for store 

vannføringer, er det stor risiko for at det oppstår nye og alvorlige situasjoner med skadeflom 

i tilknytning til mindre sidevassdrag. Rådmannen mener derfor det er nødvendig med en 

sterk satsing på forebyggende tiltak langs vassdragene. 

 

Ansvar for tiltak 

Utgangspunktet er at den enkelte grunneier og eier av bygninger og infrastruktur selv er 

ansvarlig for å sikre sin eiendom mot naturskade, både gjennom forsikring og ved fysiske 

tiltak. Eierne kan søke NVE om støtte til tiltak. Slike søknader sendes gjennom kommunen. 

Her vil kommunens «ansvar» være nokså begrenset. Kommunen har derfor i utgangspunktet  

ikke noe generelt ansvar for å sikre enhver eiendom langs vassdragene mot flomskader. 

 

Etter naturskadeloven § 20 plikter imidlertid kommunen å treffe forholdsregler mot 

naturskader slik som bestemt i pbl. § 11-8, 3. ledd a) og § 28-1.  Dette ivaretas gjennom 

arealplanlegging og i behandling av byggesaker. Ifølge denne lovbestemmelsen har 



kommunen i tillegg til utredningsansvaret, også plikt til å treffe «nødvendige sikringstiltak». 

Hva som nærmere ligger i utrednings- og tiltaksplikten, hersker det en del uenighet og 

usikkerhet omkring.   I lovforarbeidene Ot.prp. nr.12 (1993-94) uttales bl.a. at «forslaget 

innebærer at kommunen skal overta hovedansvaret for sikring mot naturskader…». 

Formuleringen «nødvendige sikringstiltak» innebærer at kommunen plikter å vurdere om 

sikringstiltak er nødvendige for å unngå naturskader, og å iverksette slike tiltak». Hvor 

grensene for kommunens ansvar går, er det imidlertid noe uenighet om, bl.a. fordi 

kommunens ansvar knyttes til plan- og bygningsloven. I lovforarbeidene uttales også at 

«Sikringstiltak knyttet til vassdrag bør fortsatt i sin helhet ligge til NVE». OED uttaler videre 

i sin Melding til Stortinget at «det ikke har vært lovgivers intensjon at kommunen skal ha en 

generell juridisk plikt til å gjennomføre sikringstiltak». Dette har vært fulgt opp i 

rettspraksis. 

 

OED uttaler videre i den forannevnte Stortingsmeldingen: «På den annen side må det kunne 

forventes at kommunen engasjerer seg i slike spørsmål. NVEs bistandsordning til 

sikringstiltak er bygd på at kommunen er den som i første rekke bistår den enkelte borger. 

Kommunen har de nødvendige hjemler for å gjennomføre sikringstiltak og kan etter 

naturskadeloven § 24 kreve utgiftene refundert av de som nyter godt av tiltakene.»   

 

Over lang tid har kommunen godkjent ulike byggetiltak langs vassdragene. Der det viser seg 

at det ikke er tilstrekkelig sikkerhet mot flomskader kan kommunen ut fra et samfunnsmessig 

perspektiv være den som må ta ansvaret for å bistå med å utrede hvilke tiltak som er 

nødvendige.  Langs de bynære vassdragene er det mange ulike grunneiere og ulike interesser 

og det er derfor behov for at kommunen som myndighet tar et overordnet ansvar for å utrede 

og prioritere tiltak for at tiltak skal kunne la seg gjennomføre. Der kommunen er grunneier 

og har ansvar for infrastruktur vil kommunen ha et særskilt ansvar for å iverksette tiltak. 

 

Tiltaksplaner 

Rådmannen mener at arbeidet med flomforebyggende tiltak best kan igangsettes ved at det 

utarbeides tiltaksplaner for det enkelte vassdrag eller for delstrekninger langs vassdragene. 

Hensikten med slike tiltaksplaner vil være å se vassdragene i sammenheng på tvers av 

eiendomsgrenser og interesser. Målet med tiltaksplanene vil være å få en oversikt over hvilke 

tiltak som vil være nødvendige og som bør prioriteres ut fra en nytte-kost-vurdering. Før en 

tar stilling til å gjennomføre enkelttiltak vil det også være nødvendig med grunnleggende 

avklaringer av hvilke utfordringer det må tas hensyn til ved detaljprosjektering.  

 

Selv om kommunen tar ansvar for å utarbeide tiltaksplaner vil det fortsatt påhvile den enkelte 

grunneier å gjennomføre tiltak, men planene vil kunne gi kommunen grunnlag for å 

stimulere til at tiltak blir gjennomført og fungere som grunnlag for plan- og 

byggesaksbehandling. På en del problematiske punkter, hvor kommunen er grunneier eller 

har klar egeninteresse av at tiltak blir gjennomført vil det være nødvendig at kommunen står 

for gjennomføring eller bidrar i forhold til gjennomføring.  

 

Arbeidet med å utarbeide tiltaksplaner vil ta tid og er avhengig av kjøp av konsulenttjenester 

for blant annet hydrologiske beregninger og vurderinger. Rådmannen mener de bynære 

vassdragene bør prioriteres for utarbeidelse av tiltaksplaner. Begrunnelsen for dette er at det 

for disse vassdragene er det største potensialet for omfattende skader i forbindelse med flom. 

For å redusere risikoen for skader på kortere sikt vil det for enkelte områder likevel være 

behov for enkelttiltak før det foreligger en helhetlig tiltaksplan.  

 



De bynære vassdragene 

Åretta 

Med bakgrunn i flomhendelsene som har vært i vassdraget har kommunen igangsatt arbeidet 

med tiltak gjennom to ulike prosjekter. Det ene prosjektet omfatter Åretta mellom 

Høstmælingsvegen og forbi Røyslimoen. Hovedformålet med dette prosjektet er å 

gjennomføre tiltak i området ved Røyslivegen hvor det er betydelig risiko for nye skader i 

forbindelse med oversvømmelser. Prosjektet omfatter prosjektering av nye bru- eller 

kulvertløsninger. Prosjektering og planlegging av varige flomsikringstiltak ved Røyslimoen 

er estimert å beløpe seg til 1,5 mill. kroner. Kostnader forbundet med gjennomføringen av 

varige tiltak vil bli vurdert i prosjekteringen utover våren 2015. Gjennomføring av varige 

tiltak innebærer blant annet at Røyslivegen må legges om midlertidig, slik at en 

opprettholder fremkommeligheten. Omlegging av Røyslivegen er påbegynt. Vegomlegging 

og tilrettelegging for å gjennomføre varige tiltak er i seg selv beregnet til å koste 1,5 mill. 

kroner. 

 

Jernbaneverket (JBV) har hatt betydelige problemer med jernbanekryssingen av Åretta. En 

stor utfordring i dette området er massetransport og risiko for utrasinger i Årettadalen. JBV 

ønsker å etablere ny kulvert der Åretta krysser jernbanen, og har i samråd med Lillehammer 

kommune kommet frem til at vil være hensiktsmessig og også se på tiltak langs en lengre 

strekning av Åretta. Ettersom JBV og Lillehammer kommune har flere sammenfallende 

interesser når det gjelder Årettavassdraget, har JBV sammen med Lillehammer kommune 

startet opp et prosjekt med vurderinger av Åretta på strekningen fra Høstmælingsvegen og 

ned til utløpet i Mjøsa. Totalkostnader ved utredninger og prosjektering er av JBV estimert 

til 4 mill. kroner, hvorav en betydelig del av kostnadene vil være knyttet til jernbanen og 

flomsikring i dette området. For å få bedre kontroll med massetransporten langs vassdraget 

og for å bedre kapasitet på elveløp og kulverter flere steder må det imidlertid påregnes tiltak i 

øvrige deler av vassdraget. Kostnadsfordeling mellom JBV og Lillehammer kommune i 

forbindelse med prosjektering og tiltak er foreløpig ikke nærmere avklart. Arbeidet med 

utredning av behovet for tiltak og vurderinger av hvilke tiltak som vil være nødvendige, vil 

pågå i 2015 og først når utredningsarbeidet er gjennomført vil det være klart hvor store 

kostnader som er forbundet med de tiltakene som viser seg nødvendige. 

 

Askjellrudbekken 

Askjellrudbekken er en sidebekk til Åretta og har løp tett ved bebyggelse i Vårsetergrenda. 

Områder langs Askjellrudbekken ble sterkt rammet av flommen i 2014 og området er svært 

utsatt for nye flomhendelser. Flomproblematikken langs vassdraget er relativt kompleks og 

Rådmannen mener derfor forebyggende tiltak langs Askjellrudbekken må ha høy prioritet. 

Før tiltak iverksettes vil det være nødvendig å vurdere hvilke tiltak som vil gi størst kost-

nytte og hvordan disse bør dimensjoneres og lokaliseres. Det er igangsatt arbeidet med å få 

utarbeidet en tiltaksplan for vassdraget. Tiltaksplanen vil gi en oversikt over hydrologiske 

utfordringer og hvilke tiltak som vil være aktuelle og som bør prioriteres, slik at en vil kunne 

få en oversikt over kostnader ved tiltak før tiltak detaljprosjekteres. 

 

Bæla 

Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) har etter flommen i 2014 utarbeidet en 

tiltaksplan for en strekning av Bæla ved Bælafaret. Dette er et område som fikk betydelige 

skader og hvor det er risiko for nye skader ved fremtidige flommer. Lillehammer kommune 

har med bakgrunn i denne tiltaksplanen gjennomført sikringstiltak i deler av området. 

Kommunen har anmodet NVE om å stå for gjennomføringen av tiltak i resterende deler av 

området, og NVE har i løpet av vinteren 2014/2015 påtatt seg arbeidet under forutsetning av 



at kommunen bidrar med en distriktsandel på 20 %. De samlede kostnadene ved 

gjennomføring av resterende sikringsarbeider er beregnet til 1 mill. kroner, noe som 

innebærer at Lillehammer kommune må bidra med kr. 200 000. I henhold til 

Naturskadeloven kan kommunen kreve refundert hele eller deler av distriktsandelen fra 

grunneiere som har nytte av tiltaket. I tillegg til sikringsarbeidene vil det være nødvendig at 

kommunen etablerer ny vegkryssing/bru i Bælafaret. 

 

For øvrige deler av Bæla er det spesielt utfordringer i øvre deler av nedbørsfeltet. I 

forbindelse med flom i 2014 oppstod store skader på skogsbilveger og på bebyggelse og 

infrastruktur i øvre del av Kringsjåvegen, i tillegg til at bru i Gamlevegen ble ødelagt. Det er 

sannsynlig at det for Bæla vil være behov for en tiltaksplan for å vurdere hvordan vassdraget 

kan sikres bedre mot skadeflom. Det er gjennomført istandsetting og sikringstiltak og 

Lillehammer kommune vil følge opp med bistand fra NVE forsommeren 2015 og avklare 

behovet for ytterligere tiltak for å redusere risikoen for fremtidige skader. Det er fortsatt 

provisorisk bru i Gamlevegen og kommunen vil måtte prosjektere og etablere ny bru i 

Gamlevegen. Kostnader i forbindelse med dette antas å beløpe seg til omkring 2 mill. kroner.  

 

Ettersom Bælas nedbørfelt ligger i sikringssonen til Lillehammer vannverk vil kommunen ha 

særskilte interesser av tiltak mot flom i Bæla. Bæla har utløp rett ved vannverket i Korgen og 

for å redusere risikoen for forurensning av drikkevannskilden vil det være avgjørende å ha 

kontroll på vassdraget i flomsituasjoner. 

 

Skurva 

Langs Skurva er det store utfordringer med bebyggelse tett inntil bekkeløpet og stort 

skadepotensiale ved flom. Det er behov for oppfølging av en rekke private flomsikringstiltak 

langs vassdraget. Høsten 2014 har det blitt behandlet flere byggesaker knyttet til murer og 

sikringsarbeider, i tillegg til oppfølging av ulovlig igangsatte tiltak. I øvre deler av Skurva er 

det også spesielle utfordringer med hensyn på en gammel terskel som deler vassdraget i to 

deler, med en del som har utløp til Mesnaelva og en del som har løp gjennom byen. 

Statens Vegvesen og utbygger av Rosenlundeiendommen planlegger å skifte ut kulvert i 

Fåberggata i 2015, og etablere nytt bekkeløp nedstrøms Fåberggata. For å få en varig bedring 

av området mellom Hammersengvegen og Gausdalsgata vil det være behov for planlegging 

og gjennomføring av flere tiltak hvor både kommunen og private eiere må bidra. 

 

I forbindelse med en helhetlig tiltaksplan for vassdraget, vil det kunne vurderes hvilke øvrige 

punkter langs vassdraget det vil være behov for tiltak og hvilke tiltak som vil være mest 

effektive. 

 

Øvrige bekker/vassdrag 

Lundebekken har løp fra Øvre Ålsbygda, ned gjennom Nordre Ål til utløp i Korgen. I 

forbindelse med flommen i juli 2014 var det blant annet vann på avveie som førte til 

oversvømmelser ved Lillehammer helsehus. Sammen med Bæla inngår også Lundebekken i 

sikringssonen til Lillehammer vannverk. Lundebekken vil derfor være en bekk hvor det bør 

utarbeides en tiltaksplan og vurdere kapasitet på kulverter/bekkelukkinger. 

 

Maihaugbekken har også skapt utfordringer i forbindelse med ekstremnedbør og 

bekkelukkinger og bekkeløp med liten kapasitet er spesielle utfordringer. Dammer/tjern på 

Maihaugen kan både ha en fordrøyende effekt ved flom, men også skape forverrede 

situasjoner ved rask nedtapping. 

 



Mesnaelva er det største av de bynære vassdragene, men er regulert og det påhviler 

regulanten (Eidsiva) et ansvar i å håndtere vassdraget i forbindelse med flom og å sikre 

vassdragstekniske installasjoner mot flom. Eidsiva planlegger blant annet ombygging av 

dammen på Kroken, slik at denne skal være bedre sikret mot dambrudd. I samråd med 

kommunen vil det også være aktuelt med tiltak på enkelte punkter på strekningen gjennom 

byen. Lillehammer kommune må likevel påse at det ved beredskap i forbindelse med flom 

gjøres sikringstiltak med avsperring av spesielt utsatte strekninger. 

 

Økonomi 

Opprydding og istandsetting langs vassdragene som ble rammet av flom i 2014 ble påbegynt 

8-9 juli. Tjenesteområdene Veg og Trafikk, Park og Idrett, Eiendom og Vann og Avløp har 

hatt hovedansvar for det praktiske arbeidet. Tiltakene som kommunen har gjennomført 

varierer fra rene hastetiltak til mer varige og forebyggende tiltak. Dette innebærer at 

utførelsen er av varierende kvalitet og det må påregnes at flere hastetiltak må utbedres etter 

at de er blitt nærmere vurdert i forbindelse med tiltaksplanene som utarbeides. Arbeidet med 

opprydning og istandsetting gjennomført innenfor Sektor for by- og samfunnsutvikling 

beløper seg til 11 millioner kroner. Lillehammer kommune har etter søknad om statlige 

skjønnsmidler blitt bevilget 5. mill. kroner til opprydning og istandsetting etter flom i 2014. 

Ut over dette er det påløpt kostnader til oppstart av prosjektering av forebyggende tiltak, 

deriblant på Røyslimoen og gjennomføring av tiltak mot jord- og flomskred ved 

Hagebekken. 

 

Det har vært en rekke henvendelser tilknyttet flom fra private grunneiere, boligeiere og 

andre, i tillegg til henvendelser og varsel om regresskrav fra forsikringsselskap. Dette har 

utløst behov for fortløpende saksbehandling både ved de berørte tjenesteområdene, gjennom 

prosjektlederstillingen, byggesaksbehandling og kommunejuristen. Kostnader knyttet til 

fortløpende saksbehandling er ikke estimert. Det foreligger ikke oversikt over kostnader 

knyttet til regresskrav fra forsikringsselskap. Foreldelsesfristen for å fremme krav er 

dessuten ikke utløpt for de siste flomskadene. Lillehammer kommune har ikke erkjent ansvar 

i noen av regressakene som gjelder flom i vassdrag så langt. Sannsynligvis vil 

ansvarsforholdene måtte avklares gjennom domstolene. 

 

Av istandsetting og opprydning etter flommen i 2014 vil det være enkelte tiltak som gjenstår 

og som vil bli utført i 2015. Dette omfatter blant annet nye bruer i Bælafaret og Gamlevegen. 

Ut over dette påløper kostnader knyttet til tiltak og tiltaksplaner. Kostnader ved utarbeidelse 

av tiltaksplaner for hvert enkelte vassdrag antas å være i størrelsesorden 500 000 til 1 mill. 

kroner. I tillegg vil det påløpe kostnader i størrelsesorden 100 000 til 1,5 mill. for 

prosjektering av enkelttiltak, avhengig av hvor omfattende tiltak det er snakk om. Først ved 

ferdigstillelse av tiltaksplaner vil det kunne foreligge en oversikt over estimerte kostnader 

ved gjennomføring av tiltak. Av forebyggende tiltak vil det være aktuelt med fordrøyning for 

å dempe flomtopper, erosjonssikring på kritiske punkter, utskifting av kulverter og bruer med 

for liten kapasitet og fangdammer for å redusere massetransport. Etablering av nye vegbruer 

kan grovt anslås til å koste omkring 2 mill. kroner pr. stk. Kostnader vil imidlertid være 

avhengig av dimensjonerende vannføring og der det utløses behov for flytting av kabler og 

VA-ledninger må ytterligere kostnader påregnes. Erosjonssikring kan grovt anslås til å koste 

omkring 500 000 kroner per 100 meter, men dette vil være sterkt avhengig av hvor 

omfattende tiltak som må gjennomføres. 

 

Etter Naturskadeloven kan kommunen kreve refundert utgifter til sikringstiltak mot 

naturskader fra eiere av fast eiendom. Utgifter som kan kreves refundert er begrenset til den 



verdiøkningen som tiltaket kan medføre for grunn og bygninger. Dette tilsier at det bør være 

betydelig medvirkning fra grunneiere og øvrige berørte parter undervegs i arbeidet med 

tiltaksplaner. Samtidig er det viktig at tiltak så langt mulig planlegges på de stedene hvor de 

vil ha størst effekt og at ikke private interesser og privatrettslige forhold skaper for store 

hindringer i forbindelse med planleggingen av tiltak.  

 

Den enkelte grunneier har et selvstendig ansvar for å sikre egen eiendom mot skade som 

følge av flom. Samtidig må ikke tiltak for å sikre egen eiendom føre til skader på annen 

eiendom og skape ny flomproblematikk nedstrøms. Ut fra hvilke konkrete behov for tiltak 

som blir belyst gjennom arbeidet med tiltaksplaner ser Rådmannen det som sannsynlig at det 

vil kunne bli nødvendig med pålegg til enkelte grunneiere og eiere av infrastruktur om å 

gjennomføre tiltak. Dette kan dreie seg om retting av ulovligheter, opprydding og utbedring 

av elveløp der det er gjennomført vassdragstekniske inngrep og bedring av kapasitet og 

vedlikehold på anlegg, slik som private bruer og kulverter. 

 

Prosjekt vassdrag 

Gjennom Prosjekt Vassdrag har det blitt avholdt faste koordineringsmøter med en 

prosjektgruppe bestående av TO-ledere innenfor Sektor for by- og samfunnsutvikling. Dette 

har blitt gjort for å sikre utveksling av informasjon om tiltak som gjennomføres og for å 

diskutere konkrete problemstillinger. Møter har blitt avholdt hver andre uke. Det har vært 

behov for avklarende møter og befaringer med Norges vassdrags- og energidirektorat, 

Fylkesmannen, Fylkeskommunen, Jernbaneverket og Statens Vegvesen, i tillegg til 

oppfølging av private henvendelser og private tiltak. I forbindelse med inngrep og tiltak i 

vassdrag kommer en i berøring med flere ulike lovverk, noe som gjør det viktig at en sikrer 

likebehandling og at ansvarlige myndigheter involveres, og at parter og involverte interesser 

får informasjon og blir hørt før det iverksettes tiltak.  

 

Ved flomberedskap som ble iverksatt i forbindelse med mye nedbør og snøsmelting høsten 

2014 ble prosjektgruppa brukt aktivt for å vurdere på hvilke steder beredskap skulle 

prioriteres og for å sikre koordinering og kommunikasjon internt. Rådmannen mener at det 

vil være hensiktsmessig med en slik organisering også ved fremtidige beredskapssituasjoner. 

 

Kommunen har med bakgrunn i Prosjekt Vassdrag igangsatt arbeidet med planlegging og 

gjennomføring av forebyggende tiltak på Røyslimoen og med tiltaksplan for 

Askjellrudbekken i tillegg til flere enkelttiltak. Dersom kommunen ønsker å iverksette 

arbeider med tiltaksplaner og konkrete tiltak, vil dette være et arbeid som krever oppfølging 

ut over den opprinnelige prosjektperioden som utløper 1. mai 2015. 

 

Konklusjon: 

For å redusere risikoen for skader i tilknytning til mindre vassdrag i fremtiden, mener 

Rådmannen at det må gjennomføres flere forebyggende tiltak mot flom i Lillehammer. I 

tillegg må oppmerksomheten omkring flom styrkes både i de kommunale virksomhetene, 

ovenfor private grunneiere og innbyggerne generelt. Arbeidet med flomforebyggende tiltak 

vurderes å være et langsiktig arbeid. Flere tiltak vil være tidkrevende å gjennomføre da det 

vil være behov for avklaringer med grunneiere og finansiering før tiltak kan iverksettes. 

 

For å ivareta kommunens ansvar etter Naturskadeloven § 20 ut over det som følger av 

saksbehandling av arealplaner og byggesaksbehandling, ser Rådmannen det som nødvendig 

at kommunen sørger for å utarbeide tiltaksplaner for de bynære vassdragene eller for 

delstrekninger med spesielle problemstillinger knyttet til flom. Det vises til gjennomført 



kartlegging/registrering og det anbefales at utarbeidelse av tiltaksplaner prioriteres for 

vassdragene Åretta, Askjellrudbekken, Skurva og Bæla, og at det vurderes tiltaksplaner for 

Lundebekken og Maihaugbekken. 

 

Rådmannen mener det er behov for at Prosjekt Vassdrag slik det fremgår av mandatet 

videreføres minimum ut 2015, for å følge opp arbeidet med koordinering, utarbeidelse av 

tiltaksplaner og oppfølging av konkrete tiltak. Kostnader i forbindelse med prosjektledelse 

dekkes i sin helhet i 2015 av investeringsmidler da arbeidet i hovedsak vil omfatte 

planlegging, prosjektering og oppfølging av investeringsprosjekter tilknyttet kommunal 

infrastruktur. Det anbefales at prosjektlederstillingen hensyntas i budsjett 2016 som en fast 

administrativ stilling med hovedansvar for oppfølging av alle vassdrag i Lillehammer 

kommune og forebygging av flom og skred. 

 

 

Rådmannen legger saken fram med slikt forslag til 

 

 

I N N S T I L L I N G / V E D T A K : 

 

1. Det utarbeides tiltaksplaner for vassdragene Askjellrudbekken, Åretta, Skurva og 

Bæla (prioritert rekkefølge). Det skal vurderes tiltaksplaner for Lundebekken og 

Maihaugbekken. 

2. Prioriterte tiltaksplaner, påbegynte og planlagte tiltak i 2015 finansieres ved et 

låneopptak på 10 mill.kr. Totalt låneopptak ikke selvfinansierende investeringer i 

2015 øker med dette fra 98,7 mill.kr til 108,7 mill.kr. 

3. Det søkes om statlige tilskudd for helt eller delvis dekning av påløpte kostnader for 

istandsetting etter flom og sikring mot flom. 

4. Prosjekt vassdrag, iht. mandat og kommunestyrets vedtak datert 11.12.2014, 

videreføres til og med 2015 og finansieres over investeringsmidler. Prosjektet 

evalueres og hensyntas i forbindelse med budsjett 2016.  

5. Fullførte tiltaksplaner med prioriterte tiltak og økonomiske konsekvenser skal legges 

fram for kommunestyret for endelig behandling. 

 

 

 

Lillehammer, 14.04.15 

 

 

Christian Fotland Lars Rudi 

Rådmann Sektorsjef 

 

  

 

 

 



 

Kommunestyrets behandling i møte 30.04.2015 sak 34/15: 

 

Votering: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Kommunestyret 

V E D T A K: 

 

1. Det utarbeides tiltaksplaner for vassdragene Askjellrudbekken, Åretta, Skurva og Bæla 

(prioritert rekkefølge). Det skal vurderes tiltaksplaner for Lundebekken og 

Maihaugbekken. 

2. Prioriterte tiltaksplaner, påbegynte og planlagte tiltak i 2015 finansieres ved et 

låneopptak på 10 mill.kr. Totalt låneopptak ikke selvfinansierende investeringer i 2015 

øker med dette fra 98,7 mill.kr til 108,7 mill.kr. 

3. Det søkes om statlige tilskudd for helt eller delvis dekning av påløpte kostnader for 

istandsetting etter flom og sikring mot flom. 

4. Prosjekt vassdrag, iht. mandat og kommunestyrets vedtak datert 11.12.2014, 

videreføres til og med 2015 og finansieres over investeringsmidler. Prosjektet 

evalueres og hensyntas i forbindelse med budsjett 2016.  

5. Fullførte tiltaksplaner med prioriterte tiltak og økonomiske konsekvenser skal legges 

fram for kommunestyret for endelig behandling. 
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